
 
 

 

 

ANEKS nr 1 

do Dokumentu Informacyjnego 

The Farm 51 Group S.A. 

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15,  

44-102 Gliwice 

KRS 0000383606 

www.thefarm51.com  

  

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 4.200 obligacji na okaziciela serii L 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda 

 

 

UWAGA:  Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie określone w Dokumencie 

Informacyjnym - w Załączniku 1 „Definicje i objaśnienia skrótów” 
 

Niniejszy Aneks został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o 

Ofercie w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Obligacji Serii L, zaistniałych 

w okresie od udostępnienia Dokumentu Informacyjnego do publicznej wiadomości. 

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Obligacji Serii L jest podjęcie w dniu 25 

czerwca 2019 roku uchwały zmieniającej Uchwałę Zarządu The Farm51 Group S.A. z dnia 03 czerwca 2019 roku 

w sprawie emisji obligacji Serii L w zakresie wysokości progu emisji, który został zmniejszony z 1.000.000 zł do 

700.000 zł. 

Treść uchwały jest następująca: 

 

Uchwała nr 02/06/2019 

Zarządu The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach 

z dnia 25 czerwca 2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Zarządu The Farm 51 Group S.A. z dnia 03 czerwca 2019 w sprawie emisji obligacji Serii L  

 

§ 1. 

1.  Dotychczasową treść § 6 ust. 2 uchwały w sprawie emisji obligacji Serii L w brzmieniu: 

„1. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2019 roku (Dzień Przydziału). 

2.  Emisja Obligacji Serii L dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii L o łącznej wartości nominalnej 
1.000.000,00 zł.” 

zastępuje się treścią: 

„1. Przydział Obligacji nastąpi w dniu 28 czerwca 2019 roku (Dzień Przydziału). 

2.  Emisja Obligacji Serii L dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii L o łącznej wartości nominalnej 
700.000,00 zł.” 

2.  Pozostała treść uchwały w sprawie emisji obligacji Serii L pozostaje niezmieniona. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

http://www.thefarm51.com/


 
 

W związku z powyższym treść Dokumentu Informacyjnego ulega następującym zmianom: 

s. 18  pkt 3.1. 

Było: 

„Przedmiotem Oferty Publicznej są Obligacje Serii L  - obligacje na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda, w łącznej liczbie 4.200 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 4.200.000,00 zł. Emisja dochodzi do skutku pod 

warunkiem subskrybowania i przydzielenia co najmniej 1.000 sztuk Obligacji.” 

Jest: 

„Przedmiotem Oferty Publicznej są Obligacje Serii L  - obligacje na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

każda, w łącznej liczbie 4.200 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 4.200.000,00 zł. Emisja dochodzi do skutku pod 

warunkiem subskrybowania i przydzielenia co najmniej 700 sztuk Obligacji.” 

 

s. 20  pkt 3.3.2. 

Było: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

... ... 

Przydział Obligacji 27 czerwca 2019 r. 
 

Jest: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

... ... 

Przydział Obligacji 28 czerwca 2019 r. 

 

s. 20  pkt 3.3.3. 

Było: 

„Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oferuje się 4.200 Obligacji zwykłych na okaziciela serii L 

The Farm 51 Group S.A. o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł każda. Oferta Publiczna dojdzie 

do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1.000 Obligacji.” 

Jest: 

„Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oferuje się 4.200 Obligacji zwykłych na okaziciela serii L 

The Farm 51 Group S.A. o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł każda. Oferta Publiczna dojdzie 

do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 700 Obligacji.” 

 

s. 22  pkt 3.3.6. 

Było: 

„Przydział Obligacji zostanie dokonany 27 czerwca 2019 r. „ 

Jest: 

„Przydział Obligacji zostanie dokonany 28 czerwca 2019 r. „ 

 

s. 23  pkt 3.3.8. 

Było: 

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji w terminach 

określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem  oraz należycie opłaconych przynajmniej 

1.000 Obligacji;” 

 

Jest: 

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji Obligacji w terminach 

określonych w Dokumencie Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem  oraz należycie opłaconych przynajmniej 

700 Obligacji;” 



 
 

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków 

prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego 

Aneksu nr 1, tj. do 27 czerwca 2019 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów 

wskazanym w Dokumencie Informacyjnym. 


